چرا مردم کتاب نميخوانند
شايد زماني نه چندان دور مردم کتاب خواني را به چشم يک رفتار زينتي مي نگريستند  .در آن دوران کساني بودند که خوب
لباس مي پوشيدند و يا به خودعَطر ميزدند تا خوش بو باشند و يا دهان گرمي د اشتند و در همنشيني ها گوش مردم را به خود
ميربودند و در اين ميان کساني هم کتاب مي خواندند که به آنها «فاضل» ميگفتند يعني کسي که چيزي اضافي دارد حتي
«کامل» هم نميگفتند و اين به آن معنا است که کتاب خواني و دانش آموختگي را يک چيز اضافي ميدانستند که اگر کسي
نداشته باشد دچار رخداد بدي نخواهد مانند ساير چيزهاي تزييني ديگر ولي اکنون زمانه دگر شده است ،در اين روزگار کتاب
خواني مانند گذشته فضل و زيبايي و تزيين کسان نيست  ،امروز به دوراني ه ستيم که آن را ملت ها تشکيل دادهاند  ,دولتهاي
آنان نيز دست درکار آن هستند تا ديگر ملت ها را بخورند و خود را ببالانند و ملت ها نيز مردمان دويست سال پيش نيستند که
تنها سر در کار کِشت و پيشهي خود داشته باشند  .در اين روزگار ملتها مي توانند راهبر حکومتهاي خود باشند ،و يا نباشند
که اين تنها به اراده ي حکومت نيست که اجازه دهد يا ندهد  ،اين مردم اند که زير بار خود کامگي ميروند يا نميروند .ليکن
راه بردن حکومت به دست مردم نشَوَد جُز آنکه مردم هوشيار باشند و چشمانشان باز  ،ليکن هوشياري و بينايي معنوي وابسته
به آن نيست که مردم خود را بينا و هوشيار بدانند چه اگر اين ميبود آنگاه کَس نميديدي که به ناداني خود خستو باشد .بينايي
و هوشياري اجتماعي مردم در آن است که بدانند که هستند و از کجا بودهاند و از ذير باز تا کنون چگونه زيستهاند و اين راه دراز
زندگي اجتماعي را پدران و نياکانشان چون پيموده اند ،و کمينه آنکه از تاريخ صد سال پيش خود تا کنون آگاه باشند و نيز
بدانند دنيا در چه وضعي هست و خودشان در مقايسه با ساير ملت هاي جهان چه جايگاهي دارند .اگر وضع آگاهي عمومي
مردمي به گونهاي باشد که پاسخ پرسش هاي بالا را بداند آنگاه مي توان آنان را ملتي روشن دانست اما مردم ما چنين نيستند و
با آنکه از درد هاي خود _ و آنچه را که ميانگارند شايسته بود ميداشتند و اکنون ندارند _ رنج فراوان بر تن ميکشند هيچ
نيانديشيده اند که اينها همه دستاورد ناداني از روزگار خويشتن است و اين ناداني تنها از راه خواندن کتاب است که کمرنگ
ميشود .بسي تلخيها که امروز با خود ميکشيم و زُدودنِ آنها را نيز آسان نميبينيم حاصلِ آن است که آن تلخيها را به دليل
کتاب نخواني زماني که هنوز بَر ما فرود نيامده بودند نمي شناختيم و اکنون هم فقط مي ناليم و براي شناختن چارهي درد ها بر
نمي خيزيم  .کتاب نمي خوانيم چُن هيچ رابطهاي ميان آگاهيهاي تاريخي  -اجتماعي و دَردهاي امروز نمييابيم و تنها زماني
کتاب مي خوانيم که اگر نخوانيم پايمان لنگ شَود و به همين د ليل است که بيشترين شمارگان کتاب هاي چاپ شده به کتاب -
هاي درسي و بعد از آن کتاب هاي رنگارنگ آزمون ورودي دانشگاهها محدود شده است .در اين ميان اگر کسي از ما بپرسد «در
بارهي کتاب خواني چه فکر ميکني» بدون ذرّهاي انديشه و حتي صداقت ،به پاسخ در ميآييم که خيلي خوب است و کاري از
آن بهتر وجود ندارد ليکن اگر پرسش جدي تر شَود به او خواهيم گفت که «ما هزار بدبختي داريم که فرصت کتاب خواني براي
ما نميگذارد» غافل از آنکه آن هزار بدبختي از آن بر آمده ا ست که کتاب نخواندهايم و در زندگي به خِرَد نا مسلح خود تکيه
داشتهايم .به نظر ميرسد مردم ما به دنبال آن هستند که نخست همهي چالشهاي زندگيشان بر طرف شود تا پسان دَمي براي
کتاب خواني بيابند و کسي نيست به آنان بگويد زماني که همهي کارها به روال باشد ديگر براي چه بايد کتاب خواند .کتاب
خواني براي آن ا ست که خود را به عنوان يک مجموعهي اجتماعي بشناسيم و بدانيم که چه بر ما رفته است و چرا اکنون چُن
اينيم و کار هاي دُرُست و نادُرسُت ما در دوران گذشته چه بوده است و با برداشتي بازشکافانه از رويدادها و شخصيتهاي آن
دوران به اين نتيجه برسيم که اکنون چه رَوَندي دُرُست است و چه کاري نادُرُست  .بايد اين انديشه که  ،مردمانِ ديگر کشورها
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وضعشان به سامان است که مي توانند کتاب بخوانند ،دور انداخته شود .انديشهي دُرُست آن است که بدانيم آنان نخست آگاه
شدند ،سپس از آن آگاهي براي به سامان کردن زندگي خود بهره گرفته اند .بسياري از ما بر پايهي وارونگي زندگي سر ميکنيم،
براي راه رفتن بايد از پا کمک گرفت نه از دست ،براي مردمي که هنوز يک دنيا کار انجام نشده روي دست دارد دريافت آگاهي -
هاي اجتماعي و تاريخي کشور خود  -که در درجه ي اول از کتاب خواني حاصل ميشود  -اگر از نان شب واجب تر نباشد از
وقت گذراني بيهـوده و قتل عام کردن ساعاتي از شبانه روز که به کارهاي بي حاصل ميگذرانيم ،بسي واجب تر است .بايسته
است اگر هر کدام از ما با خود تنها شود و از خويش بپرسد چند ساعت در روز صرف کارهايي ميکند که اگر به جاي آن کتاب
مي خواند حال و روز ديگري ميداش ت .وقتي از با انصاف ترين کسانِ مردمِ ما بپرسي چرا کتاب نمي خواني پاسخ خواهد داد که
«راستش حوصلهي کتاب خواندن ندارم» و اين براستي صادقانه ترين پاسخ خواهد بود ليکن ببينيم چرا براي کتاب خواندن
حوصله نداريم .چرا حوصلهي گوش دادن به اخبار رسانه ها را داريم ،چرا حوصلهي خواندن آن بخش از نوشتههاي روزنامه را که
با زندگي ما سر و کار دارد داريم ،چرا حوصلهي ايستادن در صفهاي دراز براي ثبت نام و يا خريد کالاهايي ارزانتر را داريم ولي
حوصلهي کتاب خواندن را نداري م .براي آن است که هنوز نتوانستهايم رابطهاي ميان بي ساماني و فقر و عقب ماندگي جهاني و
کتاب خواني (و يا کتاب نخواني) پيدا کنيم ،ساده تر بگويم هيچ ارتباطي ميان منافع مادي و کتاب خواني نيافتهايم و اين زماني
دريافته خواهد شد که بين جهانيان بخراميم و ببينيم که اقتدار ملي چيست و چگونه مي تواند براي ما زندگي سامانمند ،ثروت،
خوشبختي ،و خوش کامي به بار آورد و در يک جمله ي کوتاه در دوران امروز جهان هيچ دگرگوني زندگي ساز در مردمي روي
نخواهد داد جُز آنکه آن مردم نسبت به افزايش آگاهي خود حرکتي کند و آن نپيدايد جُز در کتاب خواني.
اما چگونه آمار کتاب خواني افزايش مييابد .براي پاسخ به اين پرسش مهم دستور سادهاي وجود ندارد نخست لازم است
مردم بشنَوَند که کتاب خواني امروز چه جايگاهي دارد و سپس آرام آرام آن را به خود بپذيرانند .در انجمنها و همنشينيها و
دورهميها به ک ساني که کتاب بيشتري خواندهاند رويکرد بيشتري نشان داده شود .کودکان را از زماني که ميتوانند بخوانند به
کتاب خواني برَوانَند و جوانان را نيز در ادامهي آن به راهي بَرَند که بباورند ا سب زندگي را بدون کتاب خواني نمي توان بسي
تازاند و مسئوليت آموزش و پرورش و رسانههاي گروهي نيز در اين راه جاي خود را دارد که نيازي به گفت ن نبوده و بسيار خطير
است مشروط بر آنکه آنان نيز کتاب خواني را بر مردم خود بپسندند .شايد اين بَد نباشد جاي هايي براي کتاب خواني نوجوانان
ايجاد گردد که براي کتاب خواني به آنان پاداش ريالي بدهد و هزينهي آن از کمک هاي م الي دارايان انديشمند فراهم گردد.
نکويي اين کار به هيچ وجه از نکويي درمانگاه سازي کمتر نخواهد بود چه اگر ژرف به آن نگريسته شود از اين نکوتر کار يافت
نشود .و ديگر آنکه دولت يارانه ي نشر کتاب را بيافزايد تا کتاب داري مردمان آسانتر شود  .و در پايان ميدان چاپ و پخش کتاب
سامان بهتري يابد تا نويسندگان و مترجمان کمتر مورد ستم احتمالي بازار داران اين کالا قرار گيرند و براي چاپ و پخش کتاب
به ناتواني خود در برابر پيشه کاران حرفه اي دل خسته نشوند و بازار انديشه و فکر نيز ،رونقي شايستهي مردم و کشور به خود
گيرد .
عبدالرحمان حسني
اين مقاله در فصلنامه هستي و نيز در روزنامه اطلاعات چاپ شد
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